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 تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية

 الكرد في شمال العراق  نحد المسؤوليأردا على تصريح 
 العراقي الصامدأيها الشعب 

 يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية

 حرار في كل العالمأيها األ

وردا على هذه ، (جيش رجال الطريقة النقشبندية)ا الفضائيات جيشن ىحدإفي  العراق شمال في الكرد المسؤولين حدأ اتهم

 :نبين اآلتياالتهامات 

ونؤكد ما صرحنا به سابقا من التزامنا بنهجنا  ،نفيا قاطعا االتهاماتهذه  ينفي جيشنا )جيش رجال الطريقة النقشبندية( .1

 .وثوابتنا

ليس طائفيا وال عنصريا وال مذهبيا وال مناطقيا بل هو ومقاوم وطني جيش )جيش رجال الطريقة النقشبندية( جيشنا  .2

 .وليس له صلة بأي عمل إرهابي بتاتا جيش كل العراقيين

وفي كل  طيافه ومكوناتهأي عمل يستهدف أبناء شعبنا العراقي بكل أن أ)جيش رجال الطريقة النقشبندية( يرى جيشنا  .3

المساجد ودور العبادة ماكن المقدسة كاأل طالتو التفجيرات التي سواء بالقصف أو التهجير أ العراقرض جزء من أ

الرموز و (رحمهم هللا) ولياء والصالحيناألضرحة أو( على نبينا وعليهم الصالة والسالم)نبياء وأضرحة األ

)جيش رجال الطريقة النقشبندية( ويرى جيشنا رهابي مشين، وعمل إمرفوض  يعدوانعمل نه الحضارية والثقافية، أ

حباط مسيرة ثورة الشعب العراقي إلوراق خلط األهدفه ن هذا العمل هو من مخططات الحكومة الطائفية والعنصرية أ

 .المباركة

نبينا  على)نبياء المقدسة كالمساجد ودور العبادة وأضرحة األماكن األن أ )جيش رجال الطريقة النقشبندية(يرى جيشنا  .4

هي شعائر دينية وعقائدية مقدسة يجب احترامها ( رحمهم هللا)ولياء والصالحين وأضرحة األ( وعليهم الصالة والسالم

)جيش رجال ويرى جيشنا  ،(23-الحج( )ال قُلُوبِ  تَق َوى ِمن فَإِنَهَا هللَاِ  َشَعائِرَ  يَُعظِّم   َوَمن َذلِكَ ) :وتعظيمها لقوله تعالى

 وتعد  مخالف للكتاب والسنة وجريمة كبرى  بهذه الشعائر الدينية والعقائدية المقدسةن المساس أ الطريقة النقشبندية(

 . نسانعالن العالمي لحقوق اإلادئ اإلمبوانتهاك صارخ لومقدساتهم ومعتقداتهم على مشاعر الناس 

نهجنا المنشور على ى إلساس لها من الصحة فليرجع التي ال أ االتهاماتمعرفة موقفنا من هذه ومن أراد المزيد ل .5

تاريخ بو 3122تموز  32تصريحينا المؤرخين بتاريخ لى إنترنت وتروني الرسمي لجيشنا على شبكة اإللكالموقع اإل

 .3122ب آ 2

شكال الطائفية والعنصرية والتبعية بما أقدما في طريق تحرير البلد من كل نعاهد هللا ورسوله وشعبنا العراقي على المضي 

 .يضمن وحدته واستقالله وسيادته وأمنه وتحقيق الحرية والعدل والمساواة وهللا ولي التوفيق
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